
MÉRCORES 16 XUÑO XOVES 17 XUÑO LUNS 21 DE XUÑO

CIENCIAS DA TERRA E M.A.

Hª DA FILOSOFÍA

MÉTODOS ESTAT. E NUM.

10:30 - 12:00 HISTORIA DE ESPAÑA

BIOLOXÍA

INGLÉS II

ECONOMÍA DA EMPRESA

FÍSICA

17:30 - 19:00 QUÍMICA MATEMÁTICAS AP. CC.SS. II

OS EXAMES FARANSE NO SALÓN DE ACTOS

16:00 - 17:30 LINGUA GALEGA E LIT. II

09:00 - 10:30

EXAMES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2º BAC

XEOGRAFÍAMATEMÁTICAS II

12:00 - 13:30

VENRES 18 XUÑO

LINGUA CASTELÁ E LIT. II



LUNS 14 XUÑO MARTES 15 XUÑO

10:30 - 12:00 LINGUA CASTELA E LIT. I 10:30 - 12:00

12:00 - 13:30 12:00 - 13:30 FÍSICA E QUÍMICA

OS EXAMES FARANSE NO SALÓN DE ACTOS

EXAMES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

ALUMNADO 2º BAC CON MATERIAS PENDENTES DE 1º BAC



MÉRCORES 23 DE XUÑO

Ás  12:30 horas:  Entrega de boletíns de notas nas aulas. 

De 12:30 a 14:00 horas: O alumnado que desexe visualizar algún exame, deberá solicitalo apuntándose na SECRETARÍA do centro. 

VENRES 25 DE XUÑO

De 9:00  a 10:00 horas: visualización de exames. O Xefe de Estudos indicaralle ao alumnado as pautas sobre as cales, os/as profesores/as 

das distintas materias, amosarán os exames a visualizar. 

De 10:00 a 14:00 horas: reclamación ao departamento (proceso de revisión no centro no caso de que persista o desacordo coa cualificación 

obtida nunha materia de 2º de Bacharelato ou nunha pendente de 1º de Bacharelato). O alumnado, de ser maior de idade, ou as persoas 

proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, de ser menor de idade, deberá cubrir o impreso correspondente na 

SECRETARÍA do centro. 

LUNS 28 DE XUÑO

De 10:00 a 14:00 horas: reclamación ao departamento (proceso de revisión no centro no caso de que persista o desacordo coa cualificación 

obtida nunha materia de 2º de Bacharelato ou nunha pendente de 1º de Bacharelato). O alumnado, de ser maior de idade, ou as persoas 

proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, de ser menor de idade, deberá cubrir o impreso correspondente na 

SECRETARÍA do centro. 

MARTES 29 DE XUÑO

Ás 11:00 horas: Entregaráselle no despacho de dirección, aos interesados que reclamaron, a resolución do departamento de rectificación ou 

ratificación da cualificación outorgada.

De 11:00 a 15:00 horas: reclamación ante a xefatura territorial de Ourense da Consellería de Cultura, Educación e Universidade por 

desacordo coa resolución do departamento. O alumnado, de ser maior de idade, ou as persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a 

representación legal, de ser menor de idade, poderán presentar na secretaría do centro un escrito (segundo modelo que se entregará na propia 

secretaría) solicitando que a dirección remita o expediente da reclamación ao organismo anterior. 

Este proceso tamén se poderá levar a cabo o mércores 30 de xuño de 8:30 a 11:00 horas.


